12. Zielona szkoła

Zielona Szkoła Włochy, Francja, Hiszpania – 24 maja – 2 czerwca 2017

Po raz dwunasty Maria Dudek i Marta Oleśkiewicz były organizatorkami zagranicznej Zielonej
Szkoły. I po raz dwunasty młodzież gimnazjalna stanęła na wysokości zadania, nie było
problemów pomimo, że grupa liczyła 75 osób.
W bieżącym roku wyjechaliśmy docelowo do Hiszpanii przez Włochy, a w drodze powrotnej
zwiedziliśmy Francję.
Po dość męczącej nocy w autokarze pomimo jego „komfortu” dobrnęliśmy do Mediolanu.
Podczas 9 godzinnego pobytu zwiedzaliśmy między innymi katedrę Santa Maria delle Grazie i
budynek opery La Scala. Do Monte Carlo dotarliśmy około 1 w nocy. Wszyscy spali i nikt nie
zobaczył panoramy miasta z punktu widokowego. Do miasta nie wjechaliśmy ponieważ było
zamknięte z uwagi na treningi przed wyścigiem bolidów F1.
W godzinach rannych dojechaliśmy do Lloret de Mar na wybrzeże Costa Brava. Tam
wypoczywaliśmy w hotelu z basenem. Byliśmy pod wrażeniem proponowanych w hotelu
posiłków.
Wyjechaliśmy stamtąd na całodniową wycieczkę do Barcelony, gdzie między innymi
obejrzeliśmy: kościół Sagrada Familia, budowle Gaudiego i Park Guell. Sprawdziliśmy nasze
umiejętności językowe i samodzielność na najpiękniejszej ulicy Las Rambles. Wieczorem
obejrzeliśmy spektakl świetlnych fontann tańczących w rytm muzyki. Zrobiło to na nas
niezapomniane wrażenie.
Po relaksie na Costa Brava wyjechaliśmy do Francji. Tam wieczorem spacerowaliśmy po
pięknym miasteczku Carcassonne. Po długiej podróży przybyliśmy do Paryża.
W Paryżu widzieliśmy Ogrody Luksemburskie, Panteon, Sorbonę, Luwr, Ogrody Touleries, Plac
Concorde, Łuk Triumfalny, Montmarte, Bazylikę Sacra Couer, Moulin Rouge i Operę Garnier.
Wjechaliśmy również na III poziom wieży Eiffla oraz płynęliśmy statkiem po Sekwanie.
Spacerowaliśmy po Chaps de Elysses śpiewając w autokarze o niej piosenkę. Dopełnieniem był
realizowany poza programem wyjazd do dzielnicy La Defense. La Defense to dzielnica
szklanych domów o charakterze biznesowym.
Oprócz tego, że podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy, karty pracy nie pozwoliły zapomnieć, że to
Zielona Szkoła. To one miały spowodować, że oprócz zabawy jest też „coś” co powinno zostać
w pamięci.
Ostatnim punktem programu był park rozrywki Disneyland, gdzie mile spędziliśmy czas.
Opowieściom w autokarze nie było końca.
Biuro podróży BT. Hubertus, które przez 11 lat współpracuje z nami w zakresie organizacji
Zielonych Szkół zapewniło nam jak zwykle atrakcyjny program i bezpieczną podróż.
Dziękujemy Rodzicom, którzy w okresie 12 lat wysyłali dzieci z nami wierząc, że zaopiekujemy
się nimi odpowiednio. O dużym zaufaniu Rodziców do nas świadczą liczby wyjeżdżających
uczniów.
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